
Series 62 -Controversy of Associating Imam Shah with Atharv Veda /અથવવેદ સાથે 
ઈમામશાહ ુ ંનામ જોડવાથી વકરલો િવવાદ

તા.૨૪-૦૫-૨૦૧૬

સગં: ીમ ્  ભાગવત દશાવતાર ુ ંઆયોજન તા. ૧૮-૦૫-૨૦૧૬ થી ૨૪-૦૫-૨૦૧૬
થળ: ગામ ુ ગા રુ, તા. માડંવી, . ક છ, જુરાત 
વ તા: ી જનાધન મહારાજ – ગામ ફજ રુ (મહારા )

ુ ય ભાગ:
પીરાણા સતપથંના અ યુાયીયો ારા હાલમા ં ીમદ ભાગવત દસતાવાર કથા ુ ંઆયોજન થઇ ર ુ ં
છે. ની આમં ણ પિ કા ગામો ગામ બાટંવામા ં આવેલ છે. આ પિ કાના એક પાના ં ઉપર 
ઈમામશાહ ુ ંનામ અથવવેદ સાથે જોડલ છે. (સં ણૂ આમં ણ પિ કા આ લેખ સાથે જોડલ છે.) 
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આમ તો અ ય ણ વેદો સાથે કોઈ ન કોઈ ઋિષઓના નામો જોડલ છે, પણ અથવવેદ સાથ ેએક 
ુ લમ ય ત ુ ંનામ એટલે ક ઈમામ શાહ જોડવાથી હ ુ  સમાજમા ંમોટો ખળભળાટ મચેલો છે. 

 
 
 

અથવ વેદ સાથે 
ઈમામ શાહ 
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૧. તો ચાલો આપણે જોઈએ ક અ ખળભળાટ પાછળ ુ ંકારણો હોઈ શક? 
આ નો સાચો જવાબ મેળવવો હોય તો આપણે સતપથંની થાપના, ઈમામ શાહનો ઈિતહાસ અને 
સતપથંના ધાિમક શા ો ણવો પડશે. તેમજ વેદો ાથંી આ યા તે પણ ણ ુ ંપડશે. 
 
આ િવષય આગળ વધારવાથી પહલા ંઆપણે પીરાણા સતપથં ારા બહાર પડલ એક પે પલેટ 
બારામા ંથો ુ  ં ણી લે ુ ંજોઈએ. એ પે પલેટ નીચે આપેલ છે. 
 

 
 
ચોખવટ: ઉપર જણાવેલ પીરાણા સતપથં ુ ંઆ પે પલેટ હ ુ  ધમ માણે નથી. 
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ઉપર જણાવેલ પે પલેટ એ સતપથંના િસ ાતંોને આધીન છે. સતપથંનો એક મહ વનો િસ ાતં છે ક 
હ ુઓના ચાર ગુ ને ળૂમા ંરાખીને તેના પર એવો ચાર કરવામા ંઆ યો છે (  હ ુ  ધમ માણે 
ત ન ખોટો છે) ક દરક ગુમા ંએક વેદ, એક મં , એક ભગવાન, એક ૂ , એક નદ , એક દાગ 
(મડદાને આપતો દાહ) વગેર વગેર છે. આ િસ ાતં માણે અગાઉ ણ ગુમા ં  ચલત હતા, તે 
હવનેા છે લા એટલે ક ક લ ગુમા ંતેને કોઈ થાન નથી. તેન ેમા  નમ કાર કરવા જોઈએ અને 
જૂન તથા પાલન મા  ઉપર જણાવેલ પે પલેટમા ંક લ ગુના કોલમ માણે જ કર ુ ંજોઈએ. 

 
હવ ેકારણ ક પીરાણા સતપથંના આ પે પલેટ માણે સતપથંીઓ મા , તેમના માણે ( હ ુ  ધમ 
માણે ન હ) ક લ ગુમા ં વતમાન વેદ એટલે ક અથવવેદને જ માને છે અને અ ય ણ વેદને 

નથી માનતા, એટલે આ લેખમા ંઆપણે આપ ુ ં યાન અથવવેદ અને ઈમામશાહ ઉપર વધાર 
ક ત કર ુ.ં તેમ છતા ંઅ ય ણ વેદ ઉપર ઉડતી નજર જ ર કર ુ.ં 
 
૨. શ વાત કર એ દશાવતારની પિ કામા ંછાપેલ વેદો અને તેની સાથે જોડલ નામો થી 
 
તો પહલા ઈિતહાસ ણીએ ક વેદો ાથંી આ યા? હ ુ  ધાિમક શા ો, ઈિતહાસકારો, સરકાર  
દ તાવેજો, સશંોધનકરો અને લગભગ સવ ાની લોકો ુ ંએક મત છે ક વેદોના કોઈ લેખક નથી. 
એ દવી ુ તક છે. હ ુ  શા ોમા ંઆના માટ  શ દ વપરાય છે તે છે “अपौ षेय”, જુરાતીમા ં
“અપૌ શેય”, એટલે ક કોઈ પણ ય ત ક માણસ ની મતાથી બહાર છે. એટલે ક ભગવાન ારા 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
 
બી  વાત અહ  યાનમા ંરાખવા વી એ છે ક અનતં કાળથી વેદો ચાલતા આ યા છે. એમા ં
અ રરોની રચના એવી છે ક તેની પાછળ ગણત પણ છે. માટ જો કોઈ વ ચે એક અ ર પણ 
બદલાય તો ગણત ટૂ  ય અને ખબર પડ  ય ક અહ  ગડબડ છે. માટ વેદોના મં ો આ  પણ 
સચોટ મળતા ર ા છે. તેમ છતા ંઈિતહાસકારો ને  વેદોની લે ખત તો મ યા છે, તેન ેપણ 
લગભગ ૪ થી ૫ હાજર વષ થઇ ુ ા છે. 
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ૂંકમા ંકહ એ તો વેદો હ રો વષ થી યથાવત ચાલતા આ યા છે અને તેના કોઈ માનવ રચઈતા 
નથી 
 
૩. હવે આપણે સમ એ ક આમં ણ પ ીમામંા ંછપાયેલ વેદોના નામો સાથે ઋષીઓ અને સુલમાન 
ઈમામશાહ ુ ંનામ જોડવા પાછળના સભંિવત કારણો ુ ંહોઈ શક? 
 
હાલમા ંઉભો થયેલ િવવાદ અને તેના કારણે મચેલ ખળભળાટ પાછળ ુ ંકારણ છે ક િવદો સાથે એક 
સુલમાન ધમ ચારક ુ ંનામ જોડ ુ.ં સામા ય િનયમ એમ હોય છે ક કોઈ થં સાથે તેના રચેઈતા ુ ં

નામ લખવામા ંઆવે છે. માટ અહ  અથવવેદ સાથે ઈમામશાહ ુ ંનામ જોડવાથી વાભાિવક છે ક 
લોકો સમજશે ક અથવવેદના રચેઈતા ઈમામ શાહ છે, તેવો આ પિ કા ારા સદંશો આપવામા ંઆવે 
છે.  સ યથી ુદો છે. માટ જ આ રોષ ગેલ છે. જો અથવવેદ સાથે સુલમાન ઈમામશાહ ુ ંનામ 
જોડવા પાછળ કોઈ અ ય કારણ હોય, તો તે છાપ ુ ંજોઈએ. આ ગે બેદરકાર રહ ુ ંએ માફ ને 
પા  નથી. 
 
૪. તો  ઉભો થશે ક પીરાણા સતપથંના અ યુાયીયો ુ ી વાત શા માટ છાપીને િસ  કરતા 
હશે? 
 
આ નો જવાબ ણવા માટ આપણે પહલા સતપથંની થાપના તેમજ ઈમામશાહનો ઈિતહાસ 
ણવો પડશે. સાથ ેસાથે સતપથંના ધાિમક ુ તકો પણ ણવા પડશે. 

 
સતપથંના ળૂ થાપક પીર સ ૃ ન (એટલે ક ઈમામશાહ ના દાદા) જયાર ઇ લામના ચાર માટ 
ભારત આ યા, યાર તમેને સફળતા નોહતી મળતી. માટ તેઓએ હ ુ  ધમ શા ોનો ડાણ વૂક 
અ યાસ કય  અને હ ુ  ધમ શા ોને ટ કયા.  
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ટ કરલ શા ોમા ં ુ ય બે શા ો છે... 
૧) દશાવતાર  ( ની કથા ુ ગા રુમા ંસતપથંીઓ ારા યોજવામા ંઆવેલ છે.) 
૨) અથવ વેદ 

 
આ શા ોમા ંપીર સ ૃ ને બા  પ હ ુ ુ ંરા ુ.ં મ ક હ ુ  દવો રામ, ૃ ણ વગેરને મા ય. પણ 
ચ રુાઈ વાપર ને એ જ હ ુ  દવોના ખેુ ઇ લામનો પો સદંશો આ યો છે, તે ુ ંબતાવામા ંઆ ુ.ં 
માટ દાખલા પે સતપથં દશાવતારમા ંમડદાને િૂમદાગ આપવા ુ ંક ુ ંછે તે ુ ંલોકોને જણા ુ.ં 
પોતાની વાતને વજનદાર બનવા માટ જણા ુ ંક નીલા ડ ુ ંપાદં ુ  ંતો ુ  ંપાપ છે, માટ મડદાન ે
બળ ુ ંન જોઈએ મા  દાટ ુ ંજોઈએ. 
 
હાલમા ંમડદાને દાટવાની વાતને વેદો ત બતાવ માટ અથવવેદના લોકોનો હમખેમ અથઘટન 
કર ને એ ુ ં ુ ી ર તે બતાવામા ંઆ ુ ંક અથવવેદમા ંજણા ુ ંછે ક મડદાને દાટ ુ ંજોઈએ. (આ 
બનાવટની સં ણૂ િવગત ુવો http://www.realpatidar.com/a/series61) 
 
ૂંકમા ં હ ુઓને આકિષત કર  તેમના ારા ઇ લામી ર ત ર વાજ પાળવા માટ તેમના મનને 
હળવાશથી મનાવા માટ હ ુ  ધાિમક ુ તકોના નામો ધરાવતા બનાવટ  સતપથંના શા ો રચવામા ં
આ યા. આ શા ોના જોર ઈમામશાહ ક છ કડવા પાટ દાર ાિતના લોકોને િશકાર બના યા અને 
તેમને ભારતીય નામ ધરવતા (એટલે ક સતપથં નામ ધરવતા) ઈ માલ ધમ ને પાળતા કર  દ ધા. 
 
માટ સતપથં અથવવેદની રચના હ ુઓ ુ ંધમ પ રવતન કર  ને સુલમાન કરવા માટ જ કરવામા ં
આવેલ છે તે સમ  શકાય તેવી વાત છે. 
 
૫. ઈિતહાસકારો, સરકાર  દ તાવેજો, સશંોધનકરો વગેર બૌિધકો ુ ં ુ ંમાન ુ ંછે તે જોઈએ: 
સમ ત માનવ ત ુ ંસ ુથંી ુ ુ ંલે ખત કામ આ  પણ અકબધં હોય તો તે છે ઋ વેદ. બાક ના 
ણ વેદ તેના પછ  છે. ઈિતહાસકારો જણાવે છે ક વેદોની થમ લે ખત ો મ યા તેને પણ હ રો 
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વષ થઇ ગયા છે. તેનાથી પહલા વેદોનો અ ત વ હતો. તે જમાનામા ં ડના પાદંડામા ંલખવામા ં
આવ ુ ં  લાબંા સમય ધુી ટક  ન રહ  શક માટ એક સમય મયાદા થી ુના તો મળ  શક તેમ 
નથી. પણ અગાઉ જણા યા માણે વેદોમા ંઅ રોની પાછળ ગણત હોવાના કારણે વેદો સચોટ ર તે 
આ  પણ આપણી પાસ ેછે.  
 
બી  બા ુ ઈમામશાહ ને લગભગ ૫૦૦ વષ મા  થયા છે. તેમના સમય કાળથી હ રો વષ પહલા 
વેદો અ ત વમા ંહતા. આ પણ હક કત બતાવે છે ક ઈમામ શાહ વેદના રચેઈતા નોહતા. આ હક કત 
ઈિતહાસ માણે સા બત થયેલ છે. 
 
 
૬. પીરાણા સતપથંના અ યુાિયયોએ પોતાના બચાવ માટ ુ ંિવચાર  રા ુ ંહશે? 
પચાણ કાકા અને સહયોગી ારા વષ ૧૯૯૮મા ંફાઈલ થયેલ એક કોટ કસમા ંકરસન કાકા સામે 
આરોપ લા યો હતો ક પીરાણામા ં ા, િવ ,ુ મહશ અને િવ નુા અવતારો વા ક રામ, ૃ ણ 
વગેરના ચ ો દોર ને કરસન કાકા પીરાણા સતપથંને હ ુ  ધમ બતાવાની કોિશશ કર  ર ા છે. આ 
આરોપ સામે કરસન કાકા એ કોટમા ંજવાબ આ યો ક  ચ ો દોરવામા ંઆ યા છે તે મા  સ વટ 
માટ છે. તે ચ ોની ૂ  કરવા માટ નથી. 
 
ફસાય યાર આવો તક કદાચ અહ  પણ સતપથંીઓ ારા વાપરવામા ંઆવે. તેઓ કહ  શક છે ક 
ઈમામ શાહ ુ ંનામ અથવવેદ ના રચેઈતા તર ક નથી પણ કોઈ અ ય કારણ હોઈ શક. મ ક 
ઈમામ શાહ એ અથવવેદના ચારક છે / સદ ુ ુ છે વગેર વગેર. 
 
પણ ચારક તર ક પણ અગર ઈમામ શાહ ુ ંનામ જોડ તો પણ એ એક ભયકંર લૂ હશે. કારણ ક 
ઈિતહાસ બતાવે છે ક અથવવેદની આડ લઇને ઈમામશાહ એ ઇ લામ ધમનો ચાર કય  છે. માટ 
ગમે ત ેકારણ બતાવે ળૂમા ંઈમામ શાહ ુ ંનામ હ ુઓ ુ ંધમ પ રવતન કરાવનાર તર ક છે, તમેા ં
કોઈ બે મત નથી. 
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૭. સારાશં: ઈમામ શાહ ટ કરલ દશાવતાર અને અથવવેદ વા થંોના આધાર હ ુઓને 
આકિષત કર ને તેમ ુ ંધમ પ રવતન કર  તેમને સુલમાન બનાવેલ છે. પીરાણા સતપથંના 
અ યુાયી પણ એજ દશાવતાર અને અથવવેદ નો ચાર કર ને ઈમામશાહ ુ ં ધમ પ રવતન 
કરાવવા ુ ંકામ આગળ વધાર  ર ા છે. 

Real Patidar 
www.realpatidar.com 
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